
A Me Luna® intimkehely éjjel és nappal is használható, de 
legalább 8-12 óránként ki kell üríteni és tisztítani.

Előfordulhat, hogy a Me Luna® intimkehely elmozdul a hüvelyben a 
hüvelyi izmok természetes mozgása miatt. Ez nincs hatással a 
hatékonyságra vagy a kényelemre. 

A Me Luna® eltávolítása
Mielőtt kivenné a kelyhet, alaposan mosson kezet. 
Lazítsa el az alhasi és hüvelyi izmait, ujjaival szorítsa össze kicsit a 
kehely alját, hogy megszűnjön az enyhe vákuum hatás, amely abból 
ered, hogy húzni kezdi a kelyhet, majd vegye ki. Egy enyhe csavaró 
mozdulat segítheti a kehely kivételét.
Ne a szárat húzza, az csak arra való, hogy az ujjait a kehely aljához 
vezesse. A kehely alját kell összenyomni és húzni a kivételnél.
Vannak hölgyek, akik hasznosnak találják, ha a kehely eltávolítását 
segítik a hüvelyi izmok összeszorításával és préselésével 
(hasonlóan kell “nyomni”, mint székletürítéskor), miközben kézzel 
is húzzák.
Kérjük legyen türelmes a hüvely eltávolításakor az első néhány 
alkalommal, meg kell tanulnia, hogy melyik módszer működik a 
legjobban Önnél.
Miután kivette a kelyhet, ürítse ki és mossa meg az útmutatóban 
leírtak szerint, majd hajtogassa össze és helyezze vissza a fentiek 
szerint.
Célszerű a szeméremajkakat és a hüvelynyílást a kehely 
visszahelyezése után megtörölni, így elkerülhetjük, hogy a művelet 
során esetlegesen odakerült vér foltot hagyjon a fehérneműn.
A menstruáció vége után ajánlott az intimkelyhet alaposan 
megtisztítani és sterilizálni.

Ellenőrizze a Me Luna® intimkelyhet minden használat előtt. 
Sérülés  vagy elhasználódás esetén cserélje le a kelyhet.

Óvja a természetes
hüvelyflórát 

Pénzt spórol Önnek

Védi a környezetet

Használati útmutató

A felhelyezése

Mielőtt először használná a Me Luna® intimkelyhet, sterilizálja az 
útmutatóban leírtak szerint. Mielőtt felhelyezné vagy kivenné a
Me Luna® intimkelyhet, mindig alaposan mossa meg a kezét! A 
felhelyezés előtt hajtogassa össze a Me Luna® kelyhet, válassza az 
önnek legkényelmesebb hajtogatási módot. Tartsa úgy az 
összehajtott kelyhet, hogy a hajtás előre nézzen.
A kelyhet felhelyezheti  a toaletten ülve, álló helyzetben vagy 
guggolva – vagy bármely más pozícióban, amely Önnek kényelmes. 
Ha problémája van a felhelyezéssel, használjon vízbázisú síkosítót. 
Sok hölgy azt szereti, ha az intimkehely a méhnyak közelében van, 
mások számára kényelmesebb, ha lejjebb van, a hüvelynyíláshoz 
közelebb. Ha túlságosan lent van, a hüvelynyílás közelében, 
kényelmetlen lehet amikor leülünk. Idővel meg fogja találni az 
Önnek legkényelmesebb pozíciót.

A szivárgás elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy 
teljesen kinyílt-e a hüvelyben a Me Luna® intimkehely. Ezt úgy 
ellenőrizheti, ha óvatosan elfordítja a kelyhet, vagy a felhelyezés 
után az ujjával követi a kehely peremét.
A Me Luna® intimkelyhet egy nap alatt átlagosan kettő-négy 
alakalommal elegendő kiüríteni, megtisztítani és visszahelyezni. A 
vérzés erősségének megfelelően változtassa az intervallumot. Azt 
ajánljuk, hogy kezdetben olyan gyakorisággal ürítse ki, tisztítsa 
meg és helyezze vissza a kelyhet, mint amilyen gyakran a tampont 
vagy az intimbetétet cserélné. 
Ez egy jó alap arra, hogy kitapasztalja, milyen gyakran kell ürítenie 
az intimkelyhet.
Nem szükséges minden alkalommal kivenni a kelyhet, amikor a 
toalettet használja.

Me Luna® 

„made in germany“

Intimkehely



Hogyan hajtsuk össze az intimkelyhet

Az alábbiakban a három leggyakoribb hajtogatási mód látható:

Me Luna® – mi is ez?
A menstruáció során használt eldobható eszközök (tampon, ¦
betét) egészséges és költséghatékonyabb alternatívája.
Láthatatlan védelem minden hónapban. ¦
Megbízható védelem egész éjszakára.¦
A többi intim-higiéniai termékez képest nagyobb folyadéktartó ¦
kapacitás.
A megfelelő illeszkedés érdekében több méret és modell ¦
kapható.
Kiváló minőségű, gyógyászati célra használható műanyagból ¦
(TPE – thermoplastic elastomer) készül.
Könnyű tisztítani.¦
Olyan menstruációs védelem, amely lehetővé teszi, hogy ¦
korlátozás nélkül élvezze a napi tevékenységeit.
Az első menstruációtól kezdve használható.¦
Többször használható. Rendeltetésszerű használat esetén ¦
hosszú élettartamú termék.

Fontos utasítások a tisztítással kapcsolatban

A Me Luna® tisztítása
A menzesz ideje alatt elegendő a Me Lunát enyhe szappannal vagy 
tisztítószerrel és vízzel tisztítani. Egyszerűen mossa szappanhabbal 
a kelyhet körülbelül 1 percig. Szappan vagy tisztítószer használata 
után alaposan öblítse le a kelyhet tiszta folyóvízzel, hogy 
eltávolítsa a szappanmaradványokat. 
Tisztítási ajánlások:
Egy kis kefe (fogköztisztító kefe)  segítségével tisztítsa meg a
Me Luna® kelyhen lévő apró lyukakat. Időről időre kifőzheti a
Me Luna® kelyhet egy kis ecetes vagy sós vízben, ez 
megakadályozza a foltok és lerakódások kialakulását.
Tárolás előtt szárítsa meg a kelyhet. Soha ne tárolja a Me Luna® 
intimkelyhet légmentesen záródó tárolóban, mert ez segítheti a 
kellemetlen szagok képződését. Azt ajánljuk, hogy a saját kis 
zsákjában tárolja, amit a Me Luna® kehelyhez kapott.

A Me Luna® sterilizálása
Sterilizálja a Me Lunát az első használat előtt és minden 
menstruáció után.
Sterilizálhatja forralással: 3-5 percig főzze forrásban lévő (100° 
Celsius fokos) vízben teljesen elmerülve.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: soha ne forralja addig, hogy 
elpárologjon a víz vagy a kehely hozzáérjen az edény aljához, mert 
elolvad a műanyag. Ne hagyja az edényt felügyelet nélkül! 
Célszerű tojásfőző órát használni, 2-3 perc forralás elegendő.

C-Fold Punchdown-Fold S-Fold

Intimkehely
A Me Luna® intimkehely a vaginába helyezett 
„tartály“, amely összegyűjti a menstruáció 
során a méhből a méhnyakon keresztül 
távozó vért és menstruációs folyadékot.
Anyaga:
A Me Luna® intimkelyhek kiváló minőségű, 
gyógyászati célra használható hőre lágyuló 
műanyagból (TPE – thermoplastic 
elastometer) készülnek.
A csomag tartalma:
1 Me Luna® intimkehely
1 Mikroszálas tároló tasak
1 magyar nyelvű használati útmutató
Gyártó:
Me Luna
Brand 57  -  91729 Haundorf  -  Germany 
www.me-luna.eu
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